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Behoud van de voorzieningen 

Ruimte geven aan inwoners en ondernemers 

Betaalbare woningen voor jong en oud 

Het centrum aantrekkelijker maken 

Behoud van voorzieningen 

Vinger aan de pols voor vliegveld Lelystad 

In maart 1998 is Boekshop Josia 
aan de Middenweg 77 begonnen, 
dus we bestaan deze maand 20 
jaar! Dat willen we niet zomaar 
voorbij laten gaan want we zijn 
enorm dankbaar voor dit jubile-
um. 
Daarom heeft Boekshop Josia een 
feestweek van 17 tot en met 24 
maart:
•	 met	een	cadeautje	voor	 
 elke klant
•	 met	taart	bij	de	koffie/thee		
 voor elke klant die dat wil, op  
 de zaterdagen 17 en 24 maart
•	 met	een	live	optreden	van		
 zangeres Anissa Hortensius  
 op 17 maart van 14.00 tot  
 15.00 uur 

Omdat we met vrijwilligers wer-
ken, ondersteunt u met elke aan-
koop ook nog eens 6 zendings-
echtparen.	Kortom:	 van	 harte	
welkom om langs te komen bij 
onze gezellige Boekshop Josia 
aan de Middenweg 77 in An-
dijk. Hopelijk tot ziens!  P.S. Bin-
nenkort kunt u ook bij ons pin-
nen in de winkel!
 

Feestweek bij Boekshop Josia! 

Boukje Walsta en Miriam Groot in Boekshop Josia. Zangeres Anissa 
Hortensius op de voorgrond. Foto: KD/De Andijker Zaterdag 17 maart

“Leif de Leeuw Band”
(Vette BLUES)

in Cultura Andijk. Aanvang:21.00 uur
www.andijker.nl
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Volharden

Het woord volharden wordt 
een aantal keren gebruikt in 
de	bijbel,	bijv.	 Jac.	5:11.	 Jezus		
zegt dat in de eindtijd (alles 
wijst	 er	 toch	 op	 dat	 wij	 daar	
nu in leven, of denkt u van 
niet …?) volk zal opstaan te-
gen volk, dat er aardbevingen 
en hongersnoden zullen zijn 
op vele fronten en dat de lief-
de zal verkillen (Matt. 24). Het 
lijkt wel of er meer geleefd 
wordt	 naar	 I	 Kor.12:32	 dan	
naar	Joh.	3:16,	maar	dat	 is	de	
onvermijdelijke	 consequentie	
van het loslaten van geloof. 
Jezus	zegt	in	Opb	3:10	dat	wij	
het bevel om Hem te blijven 
verwachten	 moeten	 bewaren	
en dat is in een woord gezegd: 
volharden. Volharden in blij-
vend	verwachten,	ook	als	alles	
ermee in tegenspraak lijkt en 
wordt	ontkracht.	Is	er	dan	nog	
hoop? Jazeker is er hoop. Niet 
uit onszelf, die hoop wordt 
ons	geboden	door	God	 in	 Je-
zus. Nu wordt het woord 
hoop in het dagelijkse verkeer 
gebruikt als iets waarop ge-
hoopt wordt maar wat niet 
helemaal zeker is. In bijbels 
taalgebruik is hoop synoniem 
voor vertrouwend geloven. 
Hopen heeft dan niets onze-
kers	maar	 is	 een	wachten	 op	
de zekere vervulling ervan. 
Omdat wij leven met tijd kan 
wachten	lang	duren,	zeker	als	
we naar iets verlangen en dat 
verlangen wordt nog niet ver-
vuld. Dan kan een mens gaan 
wanhopen aan de waarheid 
van dat verlangen en de nei-
ging hebben het maar op te 
geven, wij zijn van nature niet 
zo volhardend. Hoe zetten wij 
dan onze neiging tot opgeven 
om in volhardend vertrou-
wen? Door, zeker in deze on-
zekere tijd, te volharden in 
gebed en bijbel lezen, door 
God	op	Zijn	woord	te	nemen,	
als Hij iets heeft beloofd dan 
gebeurt het ook anders was 
God	God	niet.	Als	wij	 besef-
fen	dat	God	te	vertrouwen	is,	
Hij is immers de Ik ben die Ik 
ben,	dan	kunnen	wij	(met	Zijn	
hulp) volharden. Desnoods  
tegen de stroom in, zelfs tegen 
onze eigen tranen in. Als wij 
God	als	onze	Abba	kennen	en	
Jezus als onze levende Verlos-
ser	dan	kan	het	wachten	wel-
iswaar lang duren maar het is 
nooit tevergeefs  Beste lezer, 
laten wij volhardend geloven 
en	 verwachten,	 ook	 als	 het	
zwaar wordt, ook als het 
moeilijk is en onze omgeving 
helaas	deze	hoop	en	verwach-
ting	niet	kent.	Laten	wij	God	
op	Zijn	Woord	nemen	en	een	
heerlijke toekomst  staat  ons  
te	wachten
en zien met verlangen uit naar 
Zijn	wederkomst!	Maranatha!	
(Jose Consemulder)

FAMILIEBERICHTEN

Bij overlijden: Tel. 0228 - 59 22 54
24 uur per dag bereikbaar. 

• Voor leden en niet leden, ongeacht geloofsovertuiging
• Persoonlijke inbreng
• Eigen uitvaartcentrum
• Integer en vertrouwd
• Twee (sleutel) huiskamers, de Rubato en de Largo

Voor informatie: H. Frek, tel. 0228 59 39 37
www.uitvaartverenigingandijk.nl

Uitvaartvereniging

De Laatste Eer

Familie-

berichten kunt u mailen naar: 

info@andijker.nl

Na een voltooid leven, het gemis van zijn Truus,  
en het bijna niet meer kunnen spreken,  

heeft onze pa en opa besloten dat zijn reis klaar is. 

Dag lieve Pa …

Piet Rudolf Venekamp 
Echtgenoot van Truus Venekamp-Laan in liefdevolle herinnering

 Andijk Wervershoof 
 7 februari 1931 8 maart 2018

 
Gery en René 
    Sue 

Marja en Louis 
    Kelly♥en Hassin 
    Mark 

Nees en Anneke 
    Nikkie en Jelle 
    Nees 
    Noor  
    Naud

Correspondentie-adres: 
Familie Venekamp, Voorstuk 36, 1619 GP  Andijk 

De uitvaart heeft al plaatsgevonden. 

Een speciaal woord van dank gaat uit naar dr. Kroon  
en naar de medewerkers van Verzorgingshuis St. Jozef  
voor de liefdevolle verzorging en naar de medewerkers  

van Zorgboerderij De Tulp voor de liefdevolle begeleiding.

Wat blijft, zijn de goede herinneringen
 

Wij zijn bedroefd om het overlijden 
van ons voormalig gemeenteraadslid

 

Jeanne Klumpenhouwer – van der Linden
 

Gemeenteraadslid voor het CDA 
in de gemeente Andijk van 1982 – 1998

Jeanne heeft veel voor ons betekent, 
in haar werk en als persoon.

 
Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen 
veel sterkte toe voor nu en in de toekomst.

 
Namens bestuur CDA Medemblik Gerard Kuin, voorzitter

Namens fractie CDA Medemblik Ed Meester, fractievoorzitter

Aan de laatste moeilijke - en vaak eenzame tijd 
is nu een einde gekomen….

Wij zijn verdrietig vanwege het verlies van onze broer en zwager

Piet Rudolf Venekamp

Hij zal altijd in onze herinnering blijven voortleven.

Wij wensen kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte.

 Andijk: Rob en Gré Venekamp
 Saalfelden: Cor en Trudi Venekamp

Onze lieve, opgewekte schoonzus en tante 

Jeanne Klumpenhouwer 
is overleden.

We zullen haar missen.
 
 Edmonton, Canada: Wim en Elly klumpenhouwer- Jacobi
 Vleuten: Gerda Schenk- Klumpenhouwer
  Neven en nichten
 

We wensen Joop en de kinderen sterkte toe. 

22 maart 1978                                22 maart 2018

Bert  en  Dia  Bakker
zijn op 22 maart 40 jaar getrouwd.

We willen dit feestelijk vieren op zaterdag, 24 maart.
We beginnen, om 16.00 uur, met een dankdienst in de

gereformeerde kerk, aan de Middenweg.

Ds. Staat zal de dienst leiden.
Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Aansluitend is daar gelegenheid om ons te feliciteren

‘God staat aan het begin en Hij komt aan het einde’ 

Het leven dat zij zo liefhad moest ze loslaten. 
Zover wij konden, zijn wij met haar meegegaan.

Jeanne Klumpenhouwer -  
van der Linden 

Adriaantje Lijntje 
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Rhoon, 26 maart 1936 Andijk, 7 maart 2018

Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend.

Joop Klumpenhouwer

Josien en Gerard 
   Rick en Irene 
   Ariane

Inge en Jan 
   Thomas

Gertjan en Ellie 
   Luca 
   Ella

Wim

Prinses Marijkestraat 43, 1619 BW Andijk

De begrafenis heeft plaatsgevonden op maandag 12 maart jl. op de 
Oosterbegraafplaats te Andijk.

Dank aan het team van Buurtzorg en huisartsenpraktijk  
Bartstra & Kant voor alle goede zorg en betrokkenheid.

Nu volop voorjaarsbloeiers bij ons 
in het tuincentrum. 
Vanaf volgende week 
donderdag kunt u weer 
terecht voor bloemen!

U bent welkom in de winkel 
van maandag tot en met 
zaterdag van 9.00 - 17.30.

Oproep bezorger Andijker
We zoeken nog een bezorger voor de wijk 

Wervershoof (Kagerbos, Nieuwstraat, 
Dorpsstraat en De Hoek)

Voorkeur gaat uit naar een bezorger die in het 
verspreidingsgebied woont.

Interesse? p.ligthart@andijker.nl
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Andrea van Langen

WOZ WAARDE VAN BELANG VOOR AANGIFTE 
ERFBELASTING

Wanneer iemand iets erft dan kan het zijn, dat diegene daar erfbelas-
ting over moet betalen. Sinds 2010 hoeven we niet meer in discussie 
met de belastingdienst over de waarde, maar wordt uitgegaan van de 
WOZ-beschikking die u van de gemeente krijgt. Waarschijnlijk heeft 
u de nieuwste WOZ-waarde onlangs ontvangen. De peildatum hier-
voor is 1 januari 2017.

OP TIJD AANGIFTE ERFBELASTING DOEN.
Wanneer de fiscus verwacht, dat de erfgenamen erfbelasting moeten 
betalen, wordt er een brief gezonden naar één van de erfgenamen. 
Meestal de partner, of het oudste kind van de overledene. In de brief 
staat, hoe u aangifte doet en wanneer de aangifte bij de belasting-
dienst binnen moet zijn. De termijn voor het doen van de aangifte is 
binnen 8 maanden na overlijden. Vergeet u hierbij niet te letten op 
het eventueel verschuldigd zijn van belastingrente die 4% is. Op dit 
moment rekent de belastingdienst tijdelijk geen belastingrente.

BENT U ERFGENAAM? MAAK DAN ALTIJD EEN 
AFSPRAAK BIJ DE NOTARIS.
Graag helpen wij u, om in geval van een overlijden inzichtelijk te 
maken wat van belang is om te regelen. Het is aan te bevelen hier 
binnen 2 maanden een afspraak voor te maken. Wij kunnen u dan 
bijvoorbeeld helpen bij het maken van eventuele keuzes inzake de 
afwikkeling van een testament, het doen van de aangifte erfbelasting, 
het op naam stellen van een woning enzovoorts. U kunt voor het 
eerste gesprek hierover gebruik maken van ons half uur gratis advies 
op afspraak.

GRATIS INLOOP 
MANTEL&OVERTOOM 
NOTARISSEN: do 15 
maart Andijk 0228-
592224 en di 20 maart 
Benningbroek 0229-
591264 van 9-17 en 19-
21 uur.

Meedenken
Er moet gebouwd worden. 
Dat roept de VVD al jaren, 
en nu krijgen we navolging.  
Zelfs woningbouw op een 
deel van het Asonia-terrein 

wordt genoemd in de column 
van het CDA. Dat is opmer-
kelijk. Eerder steunden zij 

het plan om deze bouwgrond 
voorlopig in de ijskast te 

zetten. Er werd voldoende 
gebouwd in Andijk. Meer 
denken vanuit de aanvra-
ger en minder vanuit de 

regels lezen we. In de laatste 
gemeenteraad werden maar 
liefst 7 eisen op tafel gelegd 

voor kleine particuliere 
woningbouwplannen. Als je 
een plan hebt, moet dat aan 
alle eisen voldoen. Anders 

wordt er niet gebouwd. Het 
moet levensloopbestendig 

zijn, vallen binnen bebouwd 
gebied én gasloos worden 

(flinke investering voor star-
ters). Het moet geschikt zijn 

voor kleine huishoudens. 
En het plan moet ook pas-

sen binnen de kwantitatieve 
behoefte: tot 2026 zijn dat in 

totaal 75 (!) woningen, 50 
in de 4 hoofdkernen (waar-
onder Andijk) en 25 in de 

overige kernen. Het moet een 
transformatie of herstructu-
reringslocatie zijn, élk plan 
moet dus een omvorming 
zijn, bijvoorbeeld van een 
winkel naar een woonhuis 
of ruimte voor ruimte (iets 
slopen). Het moet ook een 
stedebouwkundige verbe-
tering zijn, dáár moet een 

stedebouwkundige een 
oordeel over geven. Mooier 
kunnen we het niet maken, 
wellicht makkelijker? De 

VVD stelde voor om naar 5 
van de 7 eisen te gaan. Iets 
meer mogelijkheden. Hier 
kregen wij de handen, óók 
bij het CDA, niet voor op 

elkaar. Tenslotte stelden wij 
voor om niet van eisen maar 
van criteria te spreken, om 

als gemeente mogelijk straks 
iets meer gewicht aan het éne 
criterium toe te kennen dan 
aan het andere. Dáár kregen 
we steun voor. De vraag is 

nu hoe dit straks uitgewerkt 
wordt. Meer ruimte voor par-
ticulier initiatief? Betaalbare 
woningen voor starters en 

senioren? Stem op 21 maart 
VVD. Wij houden partijen 
die met ons mee willen den-
ken graag aan hun beloftes!

Andrea van Langen, 
raadslid VVD.

Timmerbedrijf Verheijen
Renovatie - Onderhoud - Timmerwerk

Ibislaan 24, 1619 VR Andijk
06	37	79	13	74

frans.b.m.verheijen@gmail.com

Geldig in week 11 (12 - 17 maart)

Ron van den Broek
Winkelcentrum Beldershof 65b

Kip kerrie 
met witte rijst

Meal Deal
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Meal Deal

Voorjaarsstamppot
met kipdijfilet

Geldig in week 12 (19 - 24 maart)

500 gram 

€ 4,95

Obligaties Stichting Sport en Cultuur
Betaling rente en aflossing

De Stichting Sport en Cultuur maakt bekend dat op

Vrijdag 23 maart 2018 en zaterdag 24 maart 2018
tussen 19.00 en 19.30 uur  

                                     
in Cultura

betaling zal plaatshebben van rente en gedeeltelijke aflossing
 van de obligatielening 2001

Notaris mr. R.M. Mantel- Kooistra heeft ons bericht dat de volgen-
de obligaties voor het jaar 2017 voor verzilvering zijn uitgeloot:

Brons: B004; B130; B146; B149; B181; B221; B261 B269; 
 B300; B320; B344; B360; B369; B375

Zilver: Z058; Z095; Z141; Z157; Z188; Z191

Goud: G004; G012; G033; G111; G121; G168; G193
 
Alle tot nu toe uitgelote obligaties staan vermeld op onze website

www.cultura-andijk.nl

Ds. Staat is afgelopen vrijdag 60 jaar geworden! En dat heeft hij 
geweten! Van harte gefeliciteerd! Foto aangeleverd

Nog maar anderhalve maand en 
dan start er weer een heerlijk sei-
zoen buiten zwemmen! Op 14 
april	 is	 de	 schoonmaakdag	 van	
10.00 tot 14.00 uur. Helpt u weer 
mee om de kleedkamers, tafels en 
stoelen,	 de	 douches,	 speeltoestel-
len	en	dergelijke	schoon	te	maken?	
Uw hulp is van harte welkom!

Afronding winterproject
Afgelopen zaterdag werd gestart 
met het tegelen van de perrons. 
Dankzij de tomeloze inzet van de 
vrijwilligers is deze winter een 
enorme slag geslagen in het ver-
nieuwen van de drukleidingen 
onder de grond. Uitstekend op 
tijd gereed en binnen budget; 
klasse!

Koop je zwemabonnement 
online!
Vanaf	31	maart	aanstaande	is	het	

weer mogelijk om online uw 
zwemabonnement	aan	te	schaffen	
via de webshop op www.deweid.
nl. Online betekent 5 euro korting 
op	de	aanschaf!	Belangrijk:		 als	u	
de	inlogcodes	niet	meer	weet	voor	
de	 aanschaf	 van	 zwembadpasjes	
kunt u deze nu al kunt opvragen 
via webkassa@deweid.nl.

Vrijwilligers gezocht!
Vind u het leuk om een paar keer 
in het seizoen de kiosk de beman-
nen of bevrouwen? Niet moeilijk 
en in een positieve sfeer de ge-
meenschap	 helpen?	 U	 bent	 van	
harte welkom! Mail bij belang-
stelling even aan info@deweid.nl. 
Bedankt!

Laatste fase van het winterproject, het straatwerk. Foto aangeleverd

28 april weer buiten zwemmen!

Dominee Staat 60 jaar!
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Op 8 maart heeft de feestelijke 
opening plaatsgevonden van het 
appartementengebouw in het 
voormalig gemeentehuis aan de 
Middenweg.

Botman	 projectontwikkeling	
heeft ervoor gekozen om zoveel 

als mogelijk maatwerk te leveren 
met keuzes voor de toekomstige 
bewoners. 

Het gevolg hiervan is dat de inde-
ling en afbouw van elk apparte-
ment pas kon plaatsvinden nadat 
een koop definitief was.

Het	eindresultaat	is	dat	er	13	to-
taal	 verschillende	 luxe	 apparte-
menten,  5 garages en 10 parkeer-
plaatsen op eigen grond  zijn ge-
realiseerd. 
De	 appartementen	 variëren	 qua	
grootte	tussen	76	en	137	m2 net-
to.

Een impressie van het openingsfeest. Fotocollage: Koos Dol

De slotakkoorden van BAMM.
CDA wil samen sterk vooruit, VVD vindt dat het 
beter kan, Gemeente belangen wil meer kansen 
voor starters op de huizenmarkt, D66 is voor een 
bloeiende samenleving, PvdA wil samen voor el-
kaar, PWF is uitgesproken actief, PW 2010 is uniek, 
vooruitstrevend en sociaal, C.U. is er voor de oude-
ren, Groen Links wil in duurzaamheid aan het 
werk, en dat is allemaal, prachtig, fantastisch 
zelfs, helemaal goed  hoewel wel oneliners en ver-
kiezingskreten. 

En bij al die mooie zaken is er nu net niets waar BAMM het niet mee eens is, maar BAMM heeft 
er geen behoefte aan, of zin in om al die anderen te overschreeuwen. PWF heeft er zelfs een 
toeter bij aangeschaft.  Wel hangt aan iedere dingetje wel een prijskaartje. Veel meer belo-
ven dan waar geld voor is, daar mag men enigermate terughoudend in zijn. Onze verwachting 
is dat de verhoudingen zich niet direct ingrijpend zullen wijzigen. Ook is het zo dat de hui-
dige lijsttrekkers  vrijwel allen al een raadsverleden hebben, sommigen tot ver terug in de 
nog niet gefuseerde gemeenten, weinig fris bloed met een frisse blik dus. Na de vorige ver-
kiezingen ging daarna alles op de oude voet door.  Onze verwachting is dat dit dus na deze 
verkiezingen wel weer zo zal zijn.  Wat BAMM zal kunnen verbeteren zal uiteraard van de 
uitslag af gaan hangen, dus van het verkrijgen van de gunst van de kiezer.

In het verkiezings programma staat dat BAMM verandering en verbetering zou willen aan-
gaande  1. overdreven bureaucratie, 2. nutteloze regels,3. betutteling,4. een overmaat aan 
ingehuurde rapporteurs, 5. verspilling van overheidsgeld, 6. uitgaven zonder nut en nood-
zaak, 7. tegen prestige objecten, en 8. onpraktisch en niet pragmatisch zijn. Bij sommige 
anderen horen we daar ook een beetje over maar niet al te veel. BAMM benoemt die zaken 
omdat ze die zo ervaren, en dat die zaken minder of beter kunnen.

BAMM heeft gedurende 18 weken een kwart pagina informatie met u gedeeld in de Medem-
blikker Krant, dus toegankelijk voor iedere inwoner van de gefuseerde gemeente.  Gelijktij-
dig daarop inhakende heeft BAMM  in informatie op hun website nogal duidelijk en stellig 
gesteld welke zaken, met als voorbeeld zaak, zaken die P. Groot zijn overkomen, aan de kaak 
gesteld.  Daarin dus duidelijke kritiek  op de Medemblikse burgemeester, en ook de andere 
partijen.  BAMM had daar een stroom van reacties en protesten op verwacht maar het is oor-
verdovend stil gebleven, dit op een paar positieve aanmoedigingen na. BAMM ziet zwijgen als 
toestemmen, of gebrek aan weerwoord.

 De stelling was dat, BAMM naar vermogen wil gaan voorkomen dat de bedoelde, op de site 
uitgewerkte zaken, bij anderen niet meer voor gaan komen en uitgebannen gaan worden. 
Daar staan we voor en daar waken we voor.  Zaken die andere partijen niet zien, niet herken-
nen, of waarbij ze de andere kant opkijken. Wie naast het voornoemde ook is voor Betrouw-
baar, Actief, Menselijk, Medemblik heeft dus nog steeds iets te kiezen met lijst 10. 

Met blik op de toe-
komst,   

     

Betrouwbaar•Actief•Menselijk•Medemblik

Voor dierenwelzijn (hoe gaan ze lopen) Tof, bedankt hè!

Voor veiligheid (en zwarte Piet)

Openingsfeest  appartementen gebouw Dijkwachter

U heeft eindelijk na jaren even op 
natuurijs of ijsbaan kunnen 
schaatsen.
Geweldig	 toch,	 maar	 wist	 u	 dat	
deze periode de overlevingskans 
voor de IJsvogel met 90% vermin-
derd?
Deze	 prachtige	 vogel	 heeft	 een	
verkeerde naam of is dat gelinkt 
doordat ze vaak bij een wak in het 
ijs zitten te loeren naar hun voed-
selbron: vis.
Deze man en vrouw (vrouw on-
der snavel rood, man zwarte sna-
vel) zaten regelmatig bij een wak 
wat open werd gehouden om te 
kunnen vissen.
Dat werd al snel ontdekt door fo-
tografen die voor de mooiste 

plaatjes	 kwamen.	Gelukkig	werd	
het	 stel	 met	 respect	 behandeld	
door	 er	 niet	 te	 dicht	 op	 te	 gaan	
zitten,	zodat	ze	ongehinderd	toch	
bij hun voedsel konden komen.
In de regio zijn gelukkig veel 
windwakken open gebleven en 
nu hopen wij dat veel IJsvogels 
deze vorstperiode hebben over-
leeft.

Heeft u een IJsvogel gezien nu de 
dooi is ingevallen?
Graag	zou	ik	dat	willen	weten	om	
te kijken of deze winterperiode 
hen niet fataal is geworden.

D.Greydanus@quicknet.nl	of	bel:	
06	1473	4554.

Foto's Douwe Greydanus

Fataal
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Samen spelen,  
leren & ontdekken
bij onze gastouders natuurlijk!

Meer info: berendbotje.nl of 088-2337000

Gré	Dol	van	het	Andijker	Toneel	heeft	za-
terdag 10 maart de waarderingsspeld van 
gemeente Medemblik ontvangen uit han-
den van burgemeester Frank Streng. Me-
vrouw	Dol	 is	al	50	 jaar	actief	voor	de	 to-
neelvereniging in Andijk. Niet alleen als 
actrice,	maar	ook	als	bestuurslid	en	mede	
oprichter	van	het	Andijker	Jeugd	Toneel.

Hoofdzuster
Afgelopen zaterdag kreeg zij na afloop van 
de	klucht	‘Hulp	op	de	eerste	hulp’	de	waar-
deringsspeld uitgereikt. In dit stuk speelt 
Gré	hoofdzuster	Joke,	die	alle	bezoekers	en	
beslommeringen op de eerste hulp in goe-
de banen moest leiden. Een tekenende rol 
voor iemand die zoveel zaken voor de to-

neelvereniging in goede banen heeft ge-
leid.	En	een	extra	kers	op	de	taart	voor	het	
Andijker Toneel, dat deze maand haar 
85-jarig jubileum viert.

Medespelers	en	bestuursleden	hadden	Gré	
voorgedragen voor de waarderingsspeld 
en dat hadden zij goed voorbereid. Er was 
een opsomming gemaakt van wat je in 50 
jaar allemaal niet voor een toneelvereni-
ging	 kunt	 doen.	 Zo	 heeft	 Gré	 meer	 dan	
125 generale repetities meegemaakt, 1000 
stukken gelezen en 95 keer een rol tot le-
ven gewekt. En dat ze dit nog steeds tot in 
de puntjes beheerst bleek wel uit de warme 
reacties	 na	 het	 stuk	 van	 afgelopen	 zater-
dag.

Gré Dol ontvangt waarderingsspeld 
gemeente Medemblik

Afgelopen zaterdag ontving Gré Dol de speld van burgemeester Streng. Foto: E. Mantel

Op maandag 12 maart vormden vier ‘schoppen in de grond’ het startsein voor de aan-
leg van het nieuwe fietspad langs de Vooroever. Wethouders Harry Nederpelt en Hans 
Tigges van Medemblik, voorzitter Nico Slagter en directeur Karel Schoenaker van het 

Recreatieschap deden het eerste ‘grondwerk’. Foto: KD/De Andijker

Nieuw fietspad langs de Vooroever in de maak 

Bij	het	Interkerkelijk	Gemengd	Koor	UNA	
IN VIA hebben wij weer 2 jubilarissen, die 
vanwege	 hun	 40-jarig	 koorlidmaatschap	
door ons gehuldigd zijn.

In het Dorpshuis heeft het bestuur tijdens 
onze	jaarvergadering	Herman	Groothedde	
en	 Stien	 Kroon–Weverink	 een	 onder-
scheiding	 van	 de	Koninklijke	Christelijke	
Zangersbond	met	 bijbehorend	 certificaat	
overhandigd, vanzelfsprekend vergezeld 
van een bloemenhulde.

Graag	vermelden	wij	dat	wij	als	gemengd	
koor 4-stemmig een zeer uitgebreid reper-
toire ten gehore brengen.
Op de maandagavond is het een genot 

vanwege de bijzonder goede akoestiek in 
De	Kapel	onze	wekelijkse	repetitie	te	heb-
ben. Deze repetities verlopen altijd bijzon-
der fijn, de liedjes worden intensief inge-
studeerd	onder	 leiding	 van	dirigent	Wim	
Broer en regelmatig ondersteund door pi-
anospel van Simon de Boer, het is op deze 
avonden uitermate gezellig. In de pauze 
kan er met belangstelling voor andere 
koorleden heerlijk bijgepraat worden on-
der het genot van een kopje koffie of thee 
met meestal een overheerlijke traktatie.

Als	er	iets	speciaals	te	vieren	valt,	kunnen	
wij	in	De	Kapel	beschikken	over	de	prach-
tige tuinkamer, waar ook voor anderen re-
gelmatig feesten en partijen plaatsvinden. 

Jubilarissen UNA IN VIA

Herman Groothedde en Stien Kroon - Weverink 40 jaar bij Una In Via. Foto: E. Mantel
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Michel Haak  M 06 53 92 18 85
Sterappel 28  E  michel@indehaak.nl
1619 KA Andijk  

Vakkundig en persoonlijk
Voor bedrijven én particulieren

I www.indehaak.nl

Erkend schildersbedrijf voor al uw 
binnen- en buitenschilderwerk, 

glas- en behangwerk! 

 

Bel voor een afspraak: 06 53 74 82 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc  van den Braber 
Hoekweg 13  
1619 EA  ANDIJK 
info@vandenbraber.nl  -  www.vandenbraber.nl 
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• Acupunctuur RADTS
 Kelly Groot

• Fysiotherapie
• Podo-posturale therapie
 Werner de Haan
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Het adres voor uw 
fiets, E-bike, verhuur 

en reparatie!

De 2wielerwacht voor snelle 
en vakkundige reparaties met 
gratis haal- en brengservice.

20
jaarTweewielers

Nieuwe webshop met alles 
op het gebied van fietsen. 

Aantrekkelijke prijzen, 
snel en gemakkelijk!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

t.w.v. €10,-
bij besteding v.a. € 35,-

Knip uit en lever in!
Geldig t/m 5 december, max. 1 bon per persoon.

FIETSWERELD
CADEAUBON

NIEUW!

André van Duin Tweewielers
Zeeweg 43, Wervershoof

Tel.: 0228-58 36 59
andrevanduintweewielers.nl

NIEUW!

Nieuwe webshop met alles op het gebied 
van fietsen. Aantrekkelijke prijzen, 

snel en gemakkelijk!

Een prettige kermis gewenst 
namens het hele team:

André, Carina, Dirk-Jan en Martijn.

Dr. d’ Arnaudstraat 22, 1619 CX Andijk
06-2738 0707

Erik Kort

Verbouw - Onderhoud 
& Bouwadvies

Van	beton	maakt	Francien	Buw-
alda beelden om in de tuin te 
plaatsen. “Beelden maken zie ik 
echt	als	mijn	hobby.		Natuurlijk	ik	
kan ze niet allemaal in mijn eigen 
tuin kwijt, dus verkoop ik ze ook. 
U vindt mij op markten en brade-
rieën, maar ook gewoon aan huis 
verkoop ik beelden,” vertelt Fran-
cien.

Oude hobby opgepakt
“Het zal ongeveer twintig jaar 
geleden zijn dat ik een familielid 
bezig zag met het maken van be-
tonnen beelden. Dat vond ik zo 
leuk, dat wilde ik zeker eens pro-
beren. Met een goede uitleg en de 
juiste materialen ging ik aan de 
slag. Jarenlang heb ik met veel 
plezier mijn hobby uitgeoefend.” 
Francien	vertelt	verder:	“Toen	de	
kinderen kwamen veranderde 
mijn leven en belandde de hobby 
ergens	achter	in	de	schuur.	Het	is	
pas sinds een klein half jaar dat ik 
het weer heb opgepakt. Nu geniet 
ik weer volop van mijn hernieuw-
de hobby.”

Arbeidsintensief proces
Het maken van een beeld begint 
met	een	voorbeeld	waar	een	latex	
mal van gemaakt moet worden. 
“Dat is een geduldig werkje. Het 
voorbeeld wordt voorzien van 
ongeveer	3	lagen	latex.	Dan	moet	
het drogen voordat er weer drie 
nieuwe lagen op kunnen. Uitein-

delijk	heeft	 een	mal	 zo’n	 twintig	
lagen	latex	nodig	voordat	hij	ste-
vig genoeg is, daar ben ik zeker 
een week mee bezig.”

Betonmixen met de hand

“Fysiek zwaar is het maken van 
het beeld niet. Het maken van het 
beton is dat wel. Voorheen deed 
ik	dat	met	een	speciale	mixer	aan	
de	boormachine,	maar	nu	doe	ik	
het	met	de	hand.	Zwaar,	maar	de	

spetters vliegen nu niet meer in 
het	 rond!”	 aldus	 Francien.	 Om	
het betonnen beeld in de gewens-
te vorm te krijgen is er naast de 
latex	mal	ook	een	purschuim	mal	
aan de buitenzijde nodig. “En ge-

duld. Je moet de mal pas verwij-
deren als het beton droog genoeg 
is, maar nog niet te droog. Hoe 
snel dat is, hangt af van het weer. 
’s	Zomers	buiten	of	zoals	nu	bin-
nen in de woonkamer. Het is een 
kwestie van proberen en er ge-
voel mee krijgen.”

Likje verf fleurt alles op
Beton	 is	saai	grijs.	 “Met	speciale	
verf voor buiten geef ik de beel-
den	 een	 kleurtje.	 Zo	 komen	 de-
tails als haren of veren ook beter 
uit. Alle beelden en dus ook de 
verf	 is	 geschikt	 voor	 buiten.	 Zo	
heeft u er weinig onderhoud aan 
en wel lange tijd plezier van.”

Verkoop op markt, braderie en 
aan huis
Wie	met	de	paasdagen	een	gezel-
lig mandje met kippen of een 
paar	 schattige	 paashaasjes	 in	 de	
tuin wil zetten kan komen naar 
één	 van	 de	 markten,	 zoals	 met	
Paasvee	in	Schagen	(21	maart)	of	
op 7 april naar de Doe-Dag in 
Wervershoof.	 “Er	 is	 inmiddels	
een leuke voorraad en dus ge-
noeg keus voor iedereen. Naast 
de kippen en haasjes heb ik ook 
poesjes en hondjes en ben ik nu 
bezig met ganzen. Verder heb ik 
onder andere kikkers voor langs 
de waterkant.” U kunt ook bij 
Francien	langs	op	de	Fruittuinen,	
Nanne	JanszGrootstraat	3	te	An-
dijk.

Francien Buwalda maakt tuinbeelden

Francien Buwalda maakt van beton de mooiste tuinbeelden. Foto: OdB/De Andijker
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maandag t/m vrijdag 
geopend van 08.00 tot 17.30 uur

Zaterdag geopend 
van 09.00 tot 13.00 uur

Handelsweg 29, 1619 BJ Andijk
0228 – 59 2222

www.garagejong.nl

Totaal onderhoud 
voor uw personen
en bedrijfsauto’s Gratis wifi kit

op ál onze omvormers!

Voor meer info gaat u naar:

solarfabriek.nl
T: 0228-597272 | Dijkweg 163 | Andijk

Volg de opbrengst

  van je zonnepanelen 
via

   een app op je mobiel!

Service & 
Onderhoud

CV-ketel onderhoud & storingen
Luchtbehandeling & elektra

Handelsweg 33D
1619 BJ Andijk
0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl
www.valkservice.nl

•   Dé schadespecialist voor elke autoschade

• Voor particulier en verzekeraar

• Als kwaliteit en service voor u belangrijk zijn

•   Gratis vervangend vervoer/haal- en brengservice

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 

Dorpshuis & Café

Kĳk voor meer info op

  o�e nieuwe we�ite!

Sarto Dorpshuis & Café het vertrouwde adres voor al uw feesten en partijen 
Heeft u een locatie nodig voor uw partij, personeels- of bedrijfsfeest, vergadering, 
vereniging, jubileum of bruiloft? Wij maken van elke gelegenheid een succes. Bel of 
mail ons voor meer informatie of neem een kijkje op onze website. See you in Sarto!

www.sarto-andijk.nl  info@sarto-andijk.nl  Bangert 4  1619 GJ Andijk  0228-59 16 13  Volg ons ook 
op facebook!

08 sep
Z dag

Van 19.00 tot 21.00 uur

Receptie afscheid van 
Leny & Louis 10  nov

Zondag

Aanvang 20.00 uur

 
Met in het voorprogramma NBR
ouderwetse rock zoals het hoort!

07  okt
Zondag

Aanvang 15.00 uur

BOKBIERMIDDAG
Terug in de tijd met muziek van “ROB 
DE DRAAIER”, die alleen vinyl draait!

20 aug
Maandag

Aanvang . 0 uur
Andijker rockband “Fruitmachine” 
& local hero D.J. Panteloko

(AC  DC tribute band) 
Feestje of iets 

te vieren?
Dat kan in Sarto 

natuurlijk!
Mooie zalen, gezellige sfeer, 

bel voor meer informatie 
voor uw feest of partij 

naar 0228 59 16 13, 
mail: info@sarto-andijk.nl of 
kijk op www.sarto-andijk.nl, 

Bangert 4, 1619 GJ Andijk

Hoveniersbedrijf de Kroon
Dijkweg 128, 1619 HH Andijk

tel. 06-189 66539
www.dekroonhovenier.nl

B. DE KROON

H O V E N I E R S B E D R I J F

H O V E N I E R S B E D R I J F

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

   ADVIES   ONTWERP                                                      AANLEG    ONDERHOUD

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l

Maarten,

kun je van het logo rechtsboven een advertentie maken

Volgende tekst mag erin,
-website en mobiele nummer
-een ster of zoiets met daarin het nummer 243
-Tuin aanleggen of restylen? Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

Gr

Tuin aanleggen of restylen?

Bezoek onze stand en pak extra beursvoordeel!

B. de Kroon

Klamptweid 21
1619 DA Andijk

Tel.: 06-18966539
E-mail: info@dekroonhovenier.nl

w w w. d e k ro o n h ove n i e r. n l
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Ondernemen in Andijk!
Aanhangwagens

OMC-Andijk • Handelsweg 31a
Tel. 06. 1341 6240 • www.omc-andijk.nl

Accu’s
F.J. de Boer • Hoekweg 21a Andijk

Tel. 0228 - 592075 • www.� deboer.com

Administratie
In de Haak • Sterappel 28 Andijk 

Tel. 06 - 5392 1885 • michel@indehaak.nl

Autoschade
Ron Karreman Autoschade • Handelsweg 7 Andijk

Tel. 0228 - 59 72 82 • 06 21 83 22 62

Autoschade
Autoschade Schepenwijk • De Dol� jn 17, 1601 ME Enkhuizen

Tel. 0228 - 31 67 63 • www.autoschadeschepenwijk.nl

Bloemen
Flower in a Box • Ibislaan 18 • 06-37792231

 info@bouquetinabox.nl • www.� owerinabox.nl

Brood en Banket
De Nieuwe Bakkerij • Kleingouw 53

Tel. 0228-591556 • denieuwebakkerij@hotmail.com

CV Monteur
Valk Service & Onderhoud • Tel. 0228 - 58 67 66

info@valkservice.nl • www.valkservice.nl

Dorpshuis
Sarto • Bangert 4, 1619 GJ Andijk • Tel. 0228 - 59 16 13

info@sarto-andijk.nl • www.sarto-andijk.nl 

Fietsenmeester
Reparatie van � etsen en verkoop • Dijkweg 193 Andijk

06 10 13 34 08 • www.usedmotorparts.nl

Fietsenwinkel
André van Duin Tweewielers • Zeeweg 43 Wervershoof

0228 - 58 36 59 • www.andrevanduintweewielers.nl

Fysiotherapie
Praktijk Andijk • Landstraat 5, 1619 EX Andijk

0228 - 59 11 22 • www.praktijkandijk.nl

Fysiotherapie
Fysio WFO • Wervershoof 0228 - 58 22 70 
Andijk 0228 - 59 27 17 • www.fysio-wfo.nl

Garage
Garage Jong • Handelsweg 29 Andijk
0228 - 59 22 22 • www.garagejong.nl

Hovenier
Hoveniersbedrijf de Kroon • Dijkweg 128, Andijk 

Tel. 06-189 66539 • www.dekroonhovenier.nl

Juwelier / Optiek
Schouten optiek • De Hoek 1, 1693 AA Wervershoof

0228 581 258 • info@schoutenoptiek.nl

Kantoormeubelen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G

Tel. 06. 2182 3000 • www.deenisdeanderniet.nl

Kindercoaching
Centrum voor Hoogbegaafdheid • www.hbcentrum.nl

info@hbcentrum.nl • Zwwagdijk-Oost

Oefentherapie
Koopman Oefentherapie • Ged. Laanweg 43, 1619PB Andijk

Tel: 0625116916 • koopmanoefentherapie.nl

Podologie
Marian van Zwieten • Keizerskroon 1

Tel. 06 54 28 83 08 • www.podologiemarianvanzwieten.nl

Schilder- Glas- en behangwerk
Van den Braber • Hoekweg 13, 1619 EA Andijk

Tel. 06 53 74 82 94 • www.vandenbraber.nl

Schoonheidssalon
LNC Huidverbetering • Handelsweg 33e, Andijk

Tel. 06-373 1414 8 • www.salonlnc.nl

Schoonmaakservice
Schoonmaakservice Hoogendoorn • 06 217 08 248

Schoonmaakservicehoogendoorn@gmail.com

Therapie op maat
Marijke Jaspers Therapieën • Hoekweg 11 Andijk

Tel. 0228 - 75 57 43 • www.marijkejaspers.nl

Trekkers en werktuigen
Manshanden • Dijkweg 321 Andijk 

Tel. 0228 - 597410 • www.manshandentuinenpark.nl

Tuinproducten
Zwartgroen • Industrieweg 5, 1619 BZ Andijk

0228 748 123 • info@zwartgroen.nl

Verbouw-Onderhoud & Bouwadvies
Kort Onderhoud • Dr. d' Arnaudstraat 22 Andijk 

Tel. 06-2738 0707

Verhuizen
DEEN is de ander niet • Handelsweg 33G 

Tel. 06. 2182 3000 • www.wieverhuistmij.nl

Vishandel
Klein Volendam • Elke vrijdag op het Dorpshuisplein

www.kleinvolendam.nl • info@kleinvolendam.nl

Voetre� exologie
Jacquelien ter Veld • Burg. Doumastraat 57

06 289 282 01 • cwjtv@kpnmail.nl

Witgoed
Electro Andijk • Middenweg 39 Andijk 

Tel. 0228 - 591873 • www.electro-andijk.nl

Yoga
Yogaschool Andijk, Yvonne Jeltes • Dijkweg 194 Andijk

0228-314052 • www.yoga-andijk.nl

Zonnepanelen
Solarfabriek • Dijkweg 163, 1619 HJ Andijk

0228-597272 • www.solarfabriek.nl

Zonwering
Joco Zonwering • Dijkweg 378 Andijk

06 51 88 37 74 • www.jocozonwering.nl

Uw bedrijfsnaam in deze lijst?

Voor informatie:
p.ligthart@andijker of 59 36 05



Het Noord-Hollands Ouderen 
Orkest geeft op zondag 15 april 
en zondag 22 april haar voor-
jaarsconcert	 in	 de	 Parkschouw-
burg te Hoorn. Ons orkest is op-
gericht	in	1978	en	bestaat	dit	jaar	
40 jaar, een mijlpaal.

Voor	 dit	 jubileumconcert	 zijn	
oproepen geplaatst aan zangers 
en	 zangeressen	 zich	 aan	 te	mel-
den	 voor	 een	 projectkoor.	 Dit	
heeft geresulteerd tot een koor 
van ruim 100 leden.
Tevens verlenen mezzo sopraan 
Talitha van der Spek en all round 
zanger	 Dirk	 Goede	 hun	 mede-
werking. 
Het geheel staat onder enthousi-

aste	leiding	van	onze	dirigent	Luc	
Mager.
Voor meer informatie zie onze 
website:  www.nhoo.nl

 

                                                                      
                                                                                  
 
Het Noord-Hollands Ouderen Orkest geeft op zondag 15 april en zondag 22 april haar 
voorjaarsconcert in de Parkschouwburg te Hoorn. Ons orkest is opgericht in 1978 en bestaat dit jaar 
40 jaar, een mijlpaal. 
 
 Voor dit jubileumconcert zijn oproepen geplaatst aan zangers en zangeressen zich aan te melden 
voor een projectkoor. Dit heeft geresulteerd tot een koor van ruim 100 leden. 
Tevens verlenen mezzo sopraan Talitha van der Spek en all round zanger Dirk Goede hun 
medewerking. Op het programma staan werken van uiteenlopende stijlen o.a.: L’Arlésienne Suite, 
Goddess of Fire, The Lady is a Tramp en Barcelona.  
 
Het geheel staat onder enthousiaste leiding van onze dirigent Luc Mager. 
Voor meer informatie zie onze website:  www.nhoo.nl 
 

Noord-Hollands Ouderen Orkest

 

 

 

 

Lijst 3 

 

 

 
WOONKERNEN 

Behoud/ verbeteren leefbaarheid en voorzieningen!
 

Dorpshuizen (o.a. nieuwbouw Dorpshuis Abbekerk) 
Woningbouw in kleine kernen (ook voor jongeren) 

Behoud van basisscholen in al onze kernen 
Behouden van erfgoed in de kernen 

 

 
(TOP)SPORT 

Faciliteren en investeren! 
 

Nieuwbouw duurzaam zwembad Wervershoof 
Goed subsidiebeleid sportverenigingen 

Goed beheer sportaccommodaties 
Voldoende ruimte voor breedtesport 

 
DUURZAAMHEID 

Stimuleren, voorlichten en een goed voorbeeld zijn!
 

Geen windmolens, wel zonnepanelen 
Duurzaamheid onderdeel aanbestedingen 
Energie neutraal maken (huur)woningen 

Stimuleren innovaties duurzaamheid (ook bij de telers) 
 

 
VEILIGHEID 

Veiligheid in de buurt en op de weg! 
 

Zichtbaarheid politie en handhavers 
Ondersteunen preventieve initiatieven 
We gaan actief woninginbraken tegen 

Veilige wegen en kruisingen, ook in de polder 
 

 
WELZIJN EN ZORG 

Wij zorgen voor elkaar! 
 

Stimuleren bewegen voor jong en oud 
Bieden van een vangnet voor mensen in nood 

Preventie drugs en alcohol 
Ondersteunen van vrijwilligers 

 
BESTUUR 

Helder en transparant! 
 

Meer burgerparticipatie 
Bezuinigen externe inhuur 

Goede samenwerking met de dorpsraden 
Sluitende begroting 

 
 

EEN STEM VOOR GEMEENTEBELANGEN… 
… IS EEN STEM VOOR UW KERN! 

Lijst 3 

www.gemeentebelangen.info 
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Veiligheid in de buurt en op de weg! 
 

Zichtbaarheid politie en handhavers 
Ondersteunen preventieve initiatieven 
We gaan actief woninginbraken tegen 

Veilige wegen en kruisingen, ook in de polder 
 

 
WELZIJN EN ZORG 

Wij zorgen voor elkaar! 
 

Stimuleren bewegen voor jong en oud 
Bieden van een vangnet voor mensen in nood 

Preventie drugs en alcohol 
Ondersteunen van vrijwilligers 

 
BESTUUR 

Helder en transparant! 
 

Meer burgerparticipatie 
Bezuinigen externe inhuur 

Goede samenwerking met de dorpsraden 
Sluitende begroting 

 
 

EEN STEM VOOR GEMEENTEBELANGEN… 
… IS EEN STEM VOOR UW KERN! 

Lijst 3 

www.gemeentebelangen.info 

Afgelopen vrijdagavond werd in 
Sarto de jaarlijkse gemeen-
schapsveiling	gehouden.	De	‘kin-
derveiling’,	 speciaal	 voor	 kinde-
ren met koopjes tot € 15,- liep als 
een trein. De afslagers Belinda 
Franke	 en	 Niels	 Kreuk	 genoten	
hier ook erg van! De kinderen 
werden na de kinderveiling opge-
vangen in een andere ruimte in 
Sarto, waar ze onder begeleiding 
van Bingo en andere spelletjes 
konden genieten. Ruim 50 kinde-
ren deden mee! De ouders kon-
den zo nog blijven bij de rest van 
de avond.
Zoals	 ieder	 jaar	 was	 het	met	 de	
afslagers	Peter	Swart	 en	Richard	
de Beer weer een heel gezellig 
samen zijn en ondertussen werd 
voor de verenigingen en instel-
lingen in Andijk flink bijgedra-
gen!

Koopjes
Bepaalde koopjes gingen heel 
duur. De Jordaanse avond, aange-
boden door Automated4U & 
Haakman	 Flowerbulbs	 	 in	 Wer-
vershoof ging soms voor € 400 
voor 2 personen! Ook het bezoek 
aan de boortoren naar aardwarm-
te	 liep	 heel	 goed.	 Niels	 Kreuk	
kreeg voor dit aanbod de origina-
liteitsprijs,	die	hij	direct	ook	weer	
beschikbaar	stelde	aan	de	veiling.	
Heel veel leuke uitstapjes en 
avonden gingen ook vlot van de 
hand.	Fietsen,	schaatsen,	voetbal,	

kaarten, keezen, keus te over! De 
fiets, aangeboden door Andre van 
Duin, werd gewonnen door Mw. 
S.v.d. Molen.

Natuurlijk waren er ook weer de 
taarten, bloemen, flessen drank, 
fruitdozen en veel leuke en aparte 
koopjes. Voor de begin van de 
veiling is het veilingbestuur de 
hele dag in touw geweest om alle 
koopjes in ontvangst te nemen en 
alles klaar te zetten zodat de 
mensen	 een	 goed	 zicht	 hadden	
op wat er aangeboden werd.

Opbrengst
Aan het eind van de avond, rond 
half	 één,	 kon	 het	 veilingbestuur	

terugkijken op een heel geslaagde 
avond. De opbrengst was bijna 
gelijk, net iets minder, dan de 
opbrengst	van	vorig	jaar,	wat	echt	
een topper was. Nu is de op-
brengst:	€	34.352!	Met	dank	aan	
iedereen die hieraan meegewerkt 
heeft!

Deze week bespreekt het veiling-
bestuur deze avond, om mis-
schien	toch	nog	wat	te	leren	voor	
de volgende, de 67e!, gemeen-
schapsveiling	Sarto.	Om	alvast	te	
noteren: vrijdag 8 maart. Het is 
altijd de 2e vrijdag van maart. Dit 
geldt ook voor de verenigingen, 
zodat	 zij	 geen	 activiteiten	 gaan	
organiseren op de veilingavond! 

Debbie Roozendaal (l) en de winnaar v.d. fiets Mw. S.v.d. Molen.  
Foto: Jos Kuin.

Gemeenschapsveiling Sarto succes!

Als gediplomeerd schadehersteller 
met ruim 30 jaar professionele ervaring, bied ik u :

• Vakkundig schadeherstel 
• Taxatie van de schade (vrijblijvend)
• Afhandeling met de verzekeringsmaatschappij
• Restauratie van Oldtimers
• Budgetreparatie (reparatie met tweedehands of imitatie 
 onderdelen om de prijs zo laag mogelijk te houden)

 Eventueel leenauto beschikbaar 
      Handelsweg 7
      1619 BJ Andijk
      06-2183 2262
info@ronkarremanautoschade.nl
www.ronkarremanautoschade.nl 
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Kansen voor Andijk
Op 21 maart kiest u voor de toekomst van Andijk en echt niemand kan dat beter dan 
een Andijker zelf. U woont met veel plezier in een zelfverzekerd dorp, u ziet en weet 
hoe belangrijk de scholen, de ondernemers, de verenigingen, de dorpshuizen en 
alle andere voorzieningen voor Andijk zijn. De PvdA denkt en doet met u mee! 

Speerpunten voor Andijk
•	 Behoud	van	de	voorzieningen	in	Andijk.
•	 Meer	aandacht	voor	de	verkeersveiligheid	in	het	dorp	en	in	het	buitengebied.
•	 Goede	zorg	en	huisvesting	voor	ouderen,	rond	Sorghvliet,	
 in het hart van de gemeenschap.
•	 Extra	initiatieven	voor	begeleiding,	dag-	en	nachtverzorging	
 voor de zelfstandig wonende ouderen in Andijk.
•	 Extra	aandacht	en	waardering	voor	de	vele	mantelzorgers	en	vrijwilligers	
 en hun onmisbare werk.
•	 Meer	mogelijkheden	voor	jongeren	om	in	Andijk	te	blijven	wonen.	
•	 De	PvdA	wil	geen	geluidsoverlast	en	extra	vliegbewegingen	boven	Andijk.
•	 We	willen	gemeentelijke	zaken,	dicht	bij	huis,	in	Andijk	kunnen	afhandelen.
•	 De	buslijnen	blijven	behouden.
•	 Als	het	even	niet	zo	goed	gaat	zijn	zorg	en	hulp	dicht	in	de	buurt	
 en voor iedereen gemakkelijk bereikbaar.  

Ombudsteam
Als u er niet uitkomt met de gemeente of met andere officiële instanties, dan kunt u 
altijd een beroep doen op het 
POM (PvdA Ombudsteam). 
pommedemblik@gmail.com 

Andijkers op de lijst
Op de lijst van de PvdA staan 
twaalf Andijkers. Zij zijn actief, 
staan midden in de gemeen-
schap, weten wat er leeft in 
Andijk en hebben een echt 
beeld van de speciale kracht 
en de toekomst van Andijk. 

Kies op 21 maart 
voor een Andijker 
en voor Andijk. 
Kies PvdA! Vijf van de twaalf Andijkers op de lijst van de PvdA Medemblik

Op	 1	 maart	 was	 het	 complimentendag.	
Een	mooie	dag	om	een	compliment	te	ge-
ven aan alle vrijwilligers die Medemblik 
rijk	is.	De	VVD	fractie	in	de	provincie	reikt	
elk jaar een aantal taarten uit aan vrijwilli-
gers die worden voorgedragen door de 
verschillende	 gemeentes.	 In	 Medemblik		
ging de taart dit jaar onder andere naar 
Gerrit	van	Keulen.	

Na zijn vertrek uit de lokale politiek is 
Gerrit	al	vele	jaren	actief	als	voorzitter	van	
de Dorpsraad. Hij heeft een lange strijd 
gevoerd voor het verbeteren van het mo-
biele bereik die afgelopen jaar werd be-
kroond	met	een	zendmast	aan	de	Kleiak-
ker.	Hij	zette	zich	onder	andere	in	voor	het	
jeugdhonk, de buurtbus, en de toeganke-
lijkheid van voorzieningen en heeft hier al 
veel mee bereikt. Hij heeft een eigen 
nieuwssite, kortom een veelzijdig en vast-
houdend	man	die	de	taart	echt	heeft	ver-
diend.	Recent	heeft	de	dorpsraad	nog	een	
politieke avond georganiseerd. 

De	 VVD	 fractie	 is	 ervan	 overtuigd	 	 dat	
Gerrit	 zich	 samen	 met	 de	 dorpsraad	 de	
komende jaren zal blijven inzetten voor 
Andijk! Die taart is dan ook dik verdiend.
Andrea van Langen.

De aangeboden taart. Foto aangeleverd

Taart voor Gerrit van Keulen

Dinsdagmiddag	 6	maart	 jl.	 bezochten	 de	
Vrouwen	van	Nu	afdeling	Andijk-West	het	
bedrijf	van	Biesheuvel	Knoflook	 in	Sloot-
dorp. Sinds 1986 teelt de familie Biesheu-
vel verse Noord-Hollandse knoflook op 
ongeveer	 50	 hectare.	 Niet	 de	 gedroogde	
bolletjes in een netje, maar sappige witte 
bollen met een mooie groene stengel. Fris 
en pittig van smaak en heel gezond.

Na	de	ontvangst	met	koffie/thee	met	taart	
wordt een korte film vertoond hoe de 
knoflook groeit en wordt verwerkt. In ok-
tober worden de teentjes geplant in de 
volle grond en in juni geoogst. De grote 
rooimachines	trekken	de	knoflookplanten	
met	 bol	 en	 al	 uit	 de	 grond.	 De	machine	
stort	ze	in	houten	kisten	van	zo’n	300	kilo.	
Daarna begint het gereedmaken voor de 
Europese markt. Ruim 90 % gaat naar het 

buitenland. Een deel wordt bewaard in 
koelcellen	en	een	deel	in	zuurstofarme	cel-
len zodat ze langer bewaard kunnen wor-
den om het hele jaar door te kunnen leve-
ren	en	er	producten	van	te	maken.	

Tijdens de rondleiding door het bedrijf 
werd bekeken wat er allemaal mogelijk is, 
bijvoorbeeld knoflookpuree met de eigen 
pureermachine	 die	 mooie	 grove	 stukjes	
knoflook	maakt	en	 in	verschillende	 soor-
ten te verkrijgen is. Er worden ook steeds 
nieuwe	producten	ontwikkeld	om	aan	de	
vraag te voldoen. 

Veel wijzer geworden van de wereld die 
knoflook heet werd de rondleider hartelijk 
bedankt en werden de Vrouwen van Nu 
verrast met een potje gehakte verse knof-
look. 

90% van de knoflook gaat naar het bui-
tenland.  Foto aangeleverd

Vrouwen van nu afdeling Andijk-West

Foto aangeleverd

Heb jij een zoon of dochter van (bijna) 
2 of 3 jaar? Kom dan eens kijken hoe 
leuk het is bij de peuterspeelgroep van 
Berend Botje! Op donderdag 29 maart 
houden wij van 9:00 tot 11:00 uur een 
meespeelochtend, waar je samen met 
je peuter kunt kennismaken met ons. 
Wij kijken er naar uit, komen jullie 
ook?
 
Wist	je	dat	kinderen	die	naar	de	peuter-
opvang	gaan	de	stap	naar	de	basisschool	
veel makkelijker maken? Op de peuter-
speelgroep, voorheen peuterspeelzaal, 
doen kinderen van 2 tot 4 jaar veel nieu-
we vaardigheden op. Door samen te spe-
len, zingen, luisteren, dansen en knutse-
len,	leren	de	kinderen	contact	met	elkaar	
maken, samenwerken en samen delen.

Tijdens	 de	 meespeelochtend	 kunnen	 jij	
en je kind zelf ervaren hoe het er aan toe-
gaat	op	de	peuterspeelgroep.	We	organi-
seren iets leuks voor de kinderen en voor 
de ouders staat koffie en thee klaar. Aan-
melden is niet nodig, onze ervaren peda-
gogisch	 medewerkers	 staan	 voor	 jullie	
klaar.
 
De	 peuterspeelgroep	 van	 Kinderopvang	
Berend	Botje	 is	gevestigd	 in	basisschool	
De	Piramide	 in	Andijk.	We	hebben	 een	
ruim-,	 licht	 lokaal,	 en	 spelen	 ook	 veel	
buiten in de buitenspeelruimte bij de 
school.	Ook	hebben	we	regelmatig	uitjes	
in	de	omgeving	rondom	de	school.	Meer	
weten over peuteropvang, kinderopvang 
of	 gastouderopvang?	 Ga	 naar	 berend-
botje.nl	of	bel	naar	088-2337000.

Meespeelochtend bij Peuterspeelgroep Andijk

Zeven	sportverenigingen	uit	verschillende	
kernen van Medemblik gaan een jaar lang 
onderling de strijd aan in een Energy Bat-
tle. Het doel is hun energiegebruik zo veel 
mogelijk terug te dringen. Bij elke deelne-
mende vereniging wordt een energiemoni-
toringsysteem geïnstalleerd dat het ver-
bruik per groep in real-time monitort. De 
Energy Battle wordt ze aangeboden door 
gemeente Medemblik. De deelnemende 
verenigingen zijn: Medemblikker Tennis 
Club, FC Medemblik, VV Opperdoes, TV 
Wognum,	 Sporting	 Andijk,	 TV	 Atlas	 en	
VV Strandvogels.

De deelnemende verenigingen krijgen een 
speciaal	 energiemonitoringsysteem	 een	
jaar lang in bruikleen. Vooraf is bij alle 
clubs	het	gemiddelde	energieverbruik	van	
de afgelopen drie jaar vastgesteld. 

Kick off
Wethouder	Hans	Tigges	 (Duurzaamheid)	
gaf het startsein tijdens de eerste bijeen-

komst met vertegenwoordigers van de 
deelnemende	clubs.	Hij	benadrukte	de	rol	
van	de	sportclubs	op	het	gebied	van	ener-
giebesparing.	 Zij	 zijn,	 zeker	 wanneer	 zij	
beschikken	over	een	buitenaccommodatie	
met	 verlichting,	 grootverbruikers	 van	
energie. Ook vormen zij een interessante 
partner om energiebesparing onder de 
aandacht	 te	 brengen	 van	 hun	 leden.	Tig-
ges: “Uiteindelijk is er over een jaar een 
vereniging die de wedstrijd wint. Maar ei-
genlijk is elke vereniging die energie be-
spaart	een	winnaar.	Want	naast	het	milieu	
heeft	ook	de	clubkas	er	baat	bij.	Al	moet	je	
soms eerst investeren in maatregelen, op 
termijn ben je goedkoper uit. 
 
De deelnemers worden gedurende het jaar 
een aantal malen bij elkaar geroepen om 
onderling ervaringen uit te wisselen en 
besparingstips	te	krijgen	van	externe	des-
kundigen.	Want	uiteindelijk	gaat	het	ieder-
een om de strijd tegen het eigen energie-
verbruik.

Bestuursleden van diverse sportverenigingen met wethouder Tigges. Foto aangeleverd

Sportclubs verduurzamen met Energy Battle
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Wist u dat...

... zaterdag 16 juni weer de 

jaarlijkse rommelmarkt van de 

Gereformeerde kerk Andijk is? 

... er vrijdag 23 maart weer 

een Diva Night is bij Sporting 

Andijk?

... alle dames van 18 jaar en 

ouder welkom zijn?

.. Leif de Leeuw zaterdag 17 

maart live in Cultura speelt?

… het fietspad langs de 

Esdoornlaan richting Stede 

Broec vol ligt met rotzooi?

… de redactie op zoek is 

naar een bezorger voor 

Wervershoof?

… deze krant ook on-line 

is te lezen?

... u aanstaande zaterdag 

gratis een kop snert mee kunt 

eten met de VVD van 12-2 in 

dorpshuis Centrum?

 

We	 zijn	 met	 aftellen	 begonnen	
naar	de	start	van	KIDS-dag	Wer-
vershoof op zaterdag 7 april a.s.. 
Tussen 11-16 uur zal deze dag 
gehouden worden op het Raad-
huisplein	 bij	 winkelcentrum	 De	
Molenhoek. Er is een gezellige 
markt	en	er	zijn	diverse	activitei-
ten voor de kinderen.
Denk	 hierbij	 aan	 zelf	 taartjes/
cakejes	maken	 bij	 de	 kraam	 van	
Tante	Cornelia,	 schminken	door	
De	 Schoof	 en	 een	 speurtocht	
langs alle winkels en natuurlijk 
nog meer.
En als klap op de vuurpijl hebben 
we	 ook	 een	KIDS	 BOOTCAMP	
die	 door	 Ton	 Kolenberg	 en	 Pa-
trick	 Schilperoort	 gegeven	 gaat	

worden. (vooraf aanmelden) Je 
kan je hier nu al voor opgeven bij 
Steltenpool Sport (in de winkel of 
via info@steltenpoolsport.nl, de 
starttijden	 zijn	 13.00,	 13.45	 en	
14.30	uur.
De	sportclubs/verenigingen	kun-
nen	deze	dag	ook	hun	activiteiten	
promoten	 uiteraard.	 Wil	 je	 ook	
met een kraam staan, dan ben je 
van harte welkom, laat het ons 
weten via winkelierswervers-
hoof@gmail.com	 of	 loop	 binnen	
bij	Schouten	Juwelier	&	Optiek.

Wij	 zien	 jullie	 graag	 zaterdag	 7	
april a.s.!!
Groeten,	Winkeliers	Winkelend	
Wervershoof

Als je extra wilt genieten van deze heerlijke winter, 
scoor dan een zonnebril bij ons. 
Deze maand kun je bij aankoop van een complete bril, 
ook een zonnebril op sterkte aanschaffen en krijg je van 
ons één zonneglas cadeau!

Cool, cooler, coolest!!!

D66 Medemblik staat voor het 
creëren	 van	 kansen,	 vertrouwen	
in de mens, lef om te veranderen, 
duurzaamheid, saamhorigheid, 
een	participerende	en	betrokken	
gemeente.

Door	 een	 constructieve	 bijdrage	
te	leveren	aan	de	coalitie	hebben	
we laten zien dat D66 een partij is 
waar prima mee valt samen te 
werken.

Daarom wil D66 dat de gemeente 
Medemblik de komende vier jaar 
gaat werken aan:

Zorg: persoonlijk en goed gere-
geld.
Goed onderwijs:	alle	basisscho-
len openhouden. 
Innovatie en duurzaamheid: 
investeren in de toekomst. 
Werkgelegenheid: stimuleren 
van goed ondernemersklimaat. 
Kunst en cultuur: een bron van 
inspiratie en verbinding. 
Veiligheid:	inzetten	op	voorlich-
ting en preventie.
Eerlijke belastingen: weg met de 
hondenbelasting. 
Burgerparticipatie: inwoners 
vroeg betrekken bij plannen.

In de week van 19 tot en met 24 
maart is de jaarlijkse collecte-
week van het Reumafonds. Ook 
dit jaar zetten 50.000 vrijwilli-
gers zich met hart en ziel in om 
door heel Nederland geld op te 
halen voor onderzoek naar 
reuma. 

Niet	 alleen	 contant	 doneren,	
maar ook met pin
Met uw donaties helpt u onder-
zoeken	te	financieren	die	de	oor-
zaak	 van	 reuma	 kunnen	 achter-
halen en verbeteringen in de be-
handelingen kunnen realiseren. 
U helpt hiermee het dagelijks le-
ven van 2 miljoen Nederlanders 
met reuma te verbeteren. Dit jaar 
komt een aantal vrijwilligers 
langs de deuren met een nieuwe 
collectebus	 waar	 ook	 bij	 gepind	
kan	worden.	Deze	collectebus	2.0	
is samen met 25 andere fondsen 
ontwikkeld en wordt het komend 
jaar getest in 50 gemeentes in 
Nederland.

Meest voorkomende chroni-
sche ziekte    
Reuma is een verzamelnaam voor 
ruim 100 aandoeningen aan ge-
wrichten,	spieren	en	pezen.	Wist	
u dat 1 op 9 Nederlanders kam-

pen met een vorm van reuma, 
zoals artrose, reumatoïde artritis 
of jeugdreuma? Dagelijks krijgen 
700 mensen de diagnose reuma. 
Daarmee is reuma de meest 
voorkomende	 chronische	 ziekte	
in Nederland. Hoewel de ken-
merken	van	reuma	vaak	onzicht-
baar	 zijn,	 is	 de	 impact	 van	 de	
ziekte groot. Tweederde (69%) 
van reumapatiënten wordt dage-
lijks	beperkt	in	zijn	dagelijkse	ac-
tiviteiten door pijn, vermoeid-
heid of verminderde mobiliteit.  
 
Steun van iedere Nederlander 
nodig   
Nog	 meer	 wetenschappelijk	 on-
derzoek	is	nodig	in	de	zoektocht	
naar betere behandelmethoden. 
Daar	 kunt	 u	 via	 de	 collecte	 aan	
bijdragen. Verder geeft het Reu-
mafonds	 ook	 voorlichting,	 on-
dersteunen	we	patiëntenactivitei-
ten en komen we op voor de be-
langen van mensen met reuma in 
de politiek en zorg. Samen zetten 
we ons in voor een beter leven 
met reuma vandaag. Steunt u ons 
ook? 

Bankrekeningnr: NL86RA-
BO0123040000,	 Amsterdam.	
www.reumafonds.nl

Winkelend Wervershoof

Kunnen we op uw steun rekenen tijdens 
collecteweek Reumafonds?

Voor een Bloeiende Samenleving

D66 wil geen dingen beloven, D66 wil dingen realiseren zoals wij 
dat de afgelopen vier jaar hebben gedaan.

Kandidaten: Geert Mos, Yannick Nijsingh, Bas Knol, Arja Kapi-
tein, Sylvia Cool, Co Vlaar, Bas Tensen, Miryam de Brouwer.

 • Elektrische installaties

 • Alarm- en telefooninstallaties

 • Water- en gasleidingen en sanitair

 • C.V. en warmwatervoorziening

 • Mechanische ventilatie

 • Lood- en zinkwerk

 • Riool - en ontstoppingswerkzaamheden

0228 – 56 12 01 
info@gebrkok.nl

 
Andijkertjes
Op elk slotje past een sleuteltje,  

en wij maken ze.
www.sleutelserviceandijk.nl

Handelsweg	31a	06-13	41	62	40

Te koop gevraagd: Thilot hand-
zaaimachine,	rolschoffels,	

Sneeboer- en ander klein tuin-
bouwmateriaal.06-2762 8220

Villavakantiepark IJsselhof Andijk 
Een prima plek om familie of

vrienden	te	laten	overnachten	als	u	
zelf niet genoeg ruimte heeft. Het 
kan	ook	al	voor	1	nacht.	Ook	han-
dig voor als u een feest geeft! www. 
ijsselhof.eu of bel 591926. Ons IJs-

selhof team ontvangt u graag.

Digitale inschrijving Huttendorp geopend
30, 31 augustus en 1 september 2018

Deze zomer alweer voor de 9de  keer, 
organiseren wij Huttendorp Andijk, 
dus hou je van buitenspelen, bou-
wen, knutselen, plezier maken,  …. 
Doe dan mee met de leukste afslui-
ter van de zomervakantie!!
Deelnemen kan als je nu in groep 3 
t/m 8 zit! 

Aanmelden kan vanaf dit jaar 
alleen digitaal!! 

via www.huttendorpandijk.nl

Betalen kan niet digitaal, dus zorg 
dat je ingeschreven bent, en kom 
betalen op de volgende dagen:
Dinsdag 17 april van 19.30 tot 20.30 
uur in dorpshuis Cultura
Donderdag 19 april van 19.30 tot 
20.30 in dorpshuis ’t Centrum

We zijn ook weer op zoek naar vrij-
willigers. Zonder uw hulp kunnen wij 
geen Huttendorp organiseren, meld 
u aan via www.huttendorpandijk.nl 
of tijdens de betaal avonden!
Bestuur Stichting Huttendorp Andijk
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Parochieberichten
R.K. Kerk Andijk
Adres: Bangert 6
Contactadres:
Baukje Kuin-Hogendorp
Dijkweg 412, tel. 591408
Opgave intenties:
Greet Tensen-Beemsterboer
Kleingouw 195, tel. 592046

Zondag 18 maart 10.00 uur: 5e 
zondag van de 40-dagentijd.
Eucharistieviering	 met	 Gemengd	
koor; voorganger: kapelaan P. 
Piets. Thema: “Opgaan in God”.
De collecte is voor de onkosten 
van onze parochie. Van harte aan-
bevolen en dank daarvoor.
Dinsdag 20 maart 10.00 uur:
Ontmoetingsochtend in de dag-
kerk.
16.00 uur in Sorghvliet:
Woord-Communieviering;	 voor-
ganger: pastor A. Dekker.
Allen hartelijk welkom.
*Van 17 op 18 maart wordt weer 
de jaarlijkse Stille Omgang in Am-
sterdam gelopen. 
Ook lopen er Andijkers mee. Bij-
zonder om mee te maken. 
*Op de Gemeenschapsveiling is 
weer een prachtig bedrag bijeen-
gebracht n.l. € 34.352,--. Geweldig.
De parochie mag delen in de op-
brengst, daarom heel veel dank 
aan de organisatie en voor ieders 
steun, in welke vorm dan ook.

Colofon
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Daar buiten op afspraak

MAART
Woensdag 14 maart
• Informatieavond zonnepanelen, 20.00 uur Kapel, Middenweg 48
Donderdag 15 maart
• SeniorenSoos, 12:00 uur, Dorpshuis Centrum
Vrijdag 16 maart
• Eetcafé, 18:30 uur, Dorpshuis Centrum
Zaterdag 17 maart
• Eet (gratis) kop snert met de VVD. 12-2 in Dorpshuis Centrum
• “Leif de Leeuwband” bij Club Jazz&Pop in Cultura
Zondag 18 maart 
• Koppelbiljarten, 14.00 uur, Café Pension ‘t Ankertje
• Jaarfeest Dutch Country College dansers, m.m.v. Connected. 

13.00 uur tot 17.15 uur, Sarto € 7,50
Dinsdag 20 maart             
• KVG, Paasstuk maken  door JIJ & IK Workshops, 20.00 uur
Woensdag 21 maart    
• KBO, BINGO en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• VVNU Andijk Oost - Gezamenlijke avond met afdeling West. 

In het teken van glasblazen en Leerdam. Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 23 maart
• Voorjaarsconcert Film - Sursum Corda, 20.00 uur Dorpshuis
• Diva Night, 20.00 uur, Sporting Andijk kantine
Zaterdag 24 maart 
• STEAL , Aanvang 21.30 uur, Café Pension ‘t Ankertje
Zondag 25 maart 
• Back to the 60’s, The Blue Devils, Voorcafé € 6,- Sarto, 15.00 uur
Donderdag 29 maart  
• Witte donderdag bezinningsviering in de Katholieke kerk aan-

vang 19.30 uur thema breken en delen

APRIL
Dinsdag 3 april
• Kaartavond KVG, 19.45 uur Sarto
Woensdag 4 april
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zondag 8 april
• Theaterconcert van Astrid Seriese en Erwin van Ligten. 

Bij Club Jazz&Pop in Cultura, 15.00 uur
Dinsdag 10 april     
• VVNU Andijk Oost - Palingroker  Rekelhof over palingrokerij, met 

proeverij. Dorpshuis, 19.45 uur
Vrijdag 13 april
• PCOB, Testament van de pers. Door de Hr. Klaas Salverda, Dorps-

huis Centrum, 14.30 uur
• De Giel Montanjes, Café Pension ‘t Ankertje. Aanvang 21.30 uur
Dinsdag 17 april                
• KVG, Konkelkapel, 20.00 uur, Sarto
 Woensdag 18 april
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
•  Vrouwen van Nu West, Hart en vaatziekten bij vrouwen, Hart-

stichting. Cultura, 20.00 uur
Vrijdag 20 april
• Uitvoering toneelvereniging K.N.A. van de klucht “Actie op de 

Redactie”. Dorpshuis 20:00 uur (zaal open 18:30 uur).
Zaterdag 21 april

Uitvoering toneelvereniging K.N.A. van de klucht “Actie op de 
Redactie”. Dorpshuis 20:00 uur (zaal open 18:30 uur).

Dinsdag 24 april
• LSBO en Zonnebloem. Dagtocht naar Wieringen. Dorpshuis 

Centrum, en Sarto. Vertrek 09.30 uur.
• Vanaf eind april tot half september, PCOB Fietstocht Dames. 

Dorpshuis Centrum, 19.00 uur.
Donderdag 26 april
• Breek de Week maaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Start 18 uur. 

De Lichtboei, Hoekweg 12

MEI
Woensdag 2 mei
• KBO, Bingo en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Dinsdag 8 mei           
• VVNU Andijk Oost - Eendagsbestuur organiseert deze avond. 

Dorpshuis, 19.45 uur
Zaterdag 12 mei
• Club Jazz & Pop, Cultura
Dinsdag 15 mei
• LSBO, Spreker Cees de Boer van het Hoogheemraadschap, over 

Dijken en Zandsuppleties.
Woensdag 16 mei
• KBO, Klaverjassen en Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
• Vrouwen van Nu West, Kleding door de eeuwen heen, Anke 

Wol�  en Lidy Akkerman. Cultura, 20.00 uur
Dinsdag 22 mei                              
• KVG, Uitje  Zaanse Schans  
Woensdag 30 mei
• KBO, Klaverjassen(laatste van seizoen) en Jeu de Boules, Sarto, 

13.30 uur.

JUNI
• Juni/juli/augustus Zomeractiviteiten in en om Sorghvliet, zie 

publicaties. Organisatie; Sorghvliet en breed samenwerkingsver-
band ouderen.

• Elke woensdag KBO Jeu de Boules, Sarto, 13.30 uur.
Zaterdag 2 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zaterdag 9 juni
• Jeugdtoernooi Sporting Andijk
Zaterdag 16 juni
• Club Jazz & Pop, Cultura
Dinsdag 19 juni                
• KVG,Natuurwandeling verzorgd door Marco vd Lee, 19.00 uur 

vertrek Sarto 

AUGUSTUS
Donderdag 16 augustus 
• KBO, Kermis Jeu de Boules Sarto, 13.30 uur.

AGENDA De hele agenda kunt u vinden op 
www.andijker.nl

Oud papier  Zaterdag 24-03, 07-04, 21-04, 05-05
Plastic:  Dinsdag 03-04, 01-05, 29-05, 26-06, 24-07, 21-08,  
 18-09, 16-10, 13-11, 11-12
Restafval:  dinsdag 20-03, 17-04, 15-05, 12-06, 
 10-07, 07-08, 04-09, 02-10, 30-10, 27-11- 24-12
Gft:  overige dinsdagen

Let op: Op adressen waar het plastic nog in zakken wordt 
opgehaald zijn de data als volgt: vrijdag 06-04, 04-05, 01-06, 

27-07, 24-08, 21-09, 19-10, 16-11, 14-12.
Kijk voor meer informatie op hvcgroep.nl

Biljartvereniging De Vlieringboys
Over het algemeen werd er niet 
eens zo slecht gespeeld, maar 
veel partijen stranden in het 
zicht van de haven. Opvallende 
prestaties vielen er niet te note-
ren. Niettemin keerde C.J. Ver-
hoogt als G.P. Grent vrolijk 
huiswaarts, het eindresultaat 

was C.J. Verhoogt vier punten 
en G.P. Grent zes punten.
De slotzin is, af en toe falen is 
goed, je leert meer van misluk-
kingen dan van success.
Sportgroeten 
G.P. Grent  
aflevering 1146

Kerkdiensten, zondag 18 maart
Gereformeerde Kerk
Middenweg 4, Andijk

Woensdag	14	maart
19.30	uur		 ds.	A.A.	van	Kampen	te	Wieringerwaard.

Zondag 18 maart
10.00 uur ds. J. Staat, gemeentezondag, m.m.v. Living Proof

Gereformeerde Gemeente
Ontmoetingskerk, Klopperstraat	12,	Enkhuizen
Woensdag	14 maart
14.30 uur Ds. G. Heijkamp, Biddag
16.30 uur Ds. G. Heijkamp, Biddag

Zondag 18 maart
09.30 uur Ds. G. Heijkamp
16.00 uur Ds. G. Heijkamp

Protestantse Gemeente Andijk-Wervershoof i.w.
De Kapel, Middenweg 48, Andijk
10.00	uur	 Ds.	Hanneke	Borst	uit	Enkhuizen	 	
 Organist: Chris Kooiman

Iedere woensdagochtend inloop van 10.00 -12.00 uur

Baptistengemeente
Aula	RSG	gebouw	Boendersveld	3	Enkhuizen	
10.00 uur Corjan Matsinger, jeugddienst

R.K. Kerk
Bangert 6, Andijk
10.00	uur	 Euch.	kapelaan	P.	Piets,	Gemengd	Koor

De Bovenzaal
De Kapel, Middenweg 48, Andijk bovenzaal.eu
19.00	uur		 Erik	Bruinenberg

Westfriese Evangelie Gemeente de WEG
Aula Martinus College, De Aanloop 6 te Grootebroek
10.00 uur Simon van Groningen, doopdienst

AANLEVEREN 
KOPIJ

Advertenties:  
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl. 

Kopij en fotomateriaal:
tot maandag 12.00 uur 

info@andijker.nl

Familieberichten: 
(rouw- en geboorteberichten) 

tot dinsdag 8.30 uur
info@andijker.nl

Op woensdag 21 maart spelen 
verhalenverteller	 Kees	 Posthu-
mus	en	muzikant	Henk	van	Glab-
beek	hun	voorstelling	‘Esther,	een	
Perzisch	 sprookje’	 in	 De	 Kapel,	
Middenweg 48, 1619BN Andijk. 
De voorstelling begint om 20.00 
uur	 en	 De	 Kapel	 is	 om	 19.30	
open. 

Het verhaal van Esther is een 
meeslepend	 verhaal	 over	 macht	
en	 misbruik	 van	 macht,	 geweld	
en verzet, twijfel en moed. Het 
Bijbelboek Esther is het enige 
boek in de Bijbel waarin de naam 
van	 God	 niet	 wordt	 genoemd.	
Het verhaal speelt in het huidige 
Iran	 en	 kent	 tal	 van	 Perzische	
elementen, zoals uitbundige fees-
ten en feestelijke maaltijden. 

In	 de	 voorstelling	 ‘Esther,	 een	
Perzisch	 sprookje’	 presenteren	
verhalenverteller	 Kees	 Posthu-

mus	en	muzikant	Henk	van	Glab-
beek	 een	 actuele	 en	 muzikale	
versie van een oud oosters ver-
haal. Een belangrijke rol is weg-
gelegd	voor	de	muziek.	Van	Glab-
beek	 bespeelt	 verschillende	 Per-
zische	instrumenten,	zoals	de	tar,	
de setar en de daf. De regie is in 
handen van Heleen Hennink. In 
een	 schoonheidswedstrijd	wordt	
Esther gekozen tot nieuwe konin-
gin	 van	 Perzië.	 Wat	 de	 koning	
dan nog niet weet: Esther is 
Joods.	 Kort	 daarna	 dreigt	 haar	
volk te worden uitgeroeid door 
Haman, de hoogste ambtenaar 
van	het	land.	Esther	komt	in	actie	
om	dat	te	verhinderen.	Zij	slaagt	
in haar opzet. De dreiging wordt 
afgewend. Tot op vandaag her-
denken Joden deze goede afloop 
met een vrolijk feest: Poerim. 
Meer informatie: Jan Gorter, tel: 
0228-592957, e-mail: jangor-
ter58@gmail.com 

Kees Posthumus en Henk van Glabbeek. Foto aangeleverd

Esther, een Perzisch sprookje

Na een zeer geslaagde Diva Bingo 
vorig jaar komt er een vervolg en 
wel	op	vrijdagavond	23	maart	 in	
de kantine van Sporting Andijk.
De Dames van Sporting Andijk 
handbal	recreanten	2	toveren	dan	
de kantine weer op tot een heuse 
"Diva room".
Voor alle dames van 18 jaar en 
ouder staan er deze avond talloze 
prijzen klaar, naast uiteraard een 
hoop gezelligheid.

De organisatie hoopt dan ook dat 
er weer vele verkleed als Diva 
komen, want daar is ook een prijs 
voor	 beschikbaar.	 Maar	 bedenk	
wel: niets moet alles mag.

We	 hebben	 weer	 vele	 sponsors	
gevonden	die	ons	weer	echte	diva	
prijzen,	 zoals	pedicure	behande-
ling, eetbonnen, Dijkpop kaarten 
etc.,	 	 hebben	 geschonken,	 daar	
zijn	wij	echt	super	blij	mee,	zon-
der hen is dit niet mogelijk. De 
organisatie wil de sponsors dan 

ook nogmaals hartelijk danken.

Wij	willen	met	dit	evenement	een	
steentje bijdragen aan de aankle-
ding in de kantine voor de jeugd, 
zodat zij daar ook  een eigen 
"Chill hoek" hebben.

De kaarten voor de Sporting Diva 
Night zijn te verkrijgen in de kan-
tine van Sporting Andijk, bij Bak-
ker	Stevens	in	het	winkelcentrum	
van	Andijk	 en	bij	 Schouten	Op-
tiek en juwelier.

Wees er snel bij want 
VOL=VOL.
Kaarten	 kosten	 €	 20.-	 per	 stuk,	
inclusief	 Bingo	 kaarten,	 wel-
komstborrel en enkele hapjes.

Trommel je vriendinnen en fami-
lie bij elkaar en haal snel kaarten 
voor de gezellige Sporting Diva 
Night. De deuren van de kantine 
gaat	open	om	19.30		en	we	begin-
nen om 20 uur.

Gezelligheid en mooie prijzen 
bij tweede Sporting Diva Night
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ELEKTRISCHE 
FIETSEN

� Nederlandse fabrikant
� Sterke ondersteuning
� Zeer scherp gesprijsd

nu vanaf  949,-

CORTINA U4 
TRANSPORT 2018

� De meest verkochte  
 transportfi ets
� Zeer geschikte schoolfi ets
� Ook vekrijgbaar als  
 damesfi ets

nu vanaf  449,-

BATAVUS 
MAMBO 2018 

� De meest populaire   
 stadsfi ets
� Tevens te gebruiken 
 als moederfi ets!
� Ook leverbaar als herenfi ets

SPARTA 
F8E 2018

� Uitgeroepen tot beste koop  
 Consumentenbond
� Geruisloze voorwielmotor  
 en 8 versnellingen
� Optie: 3 verschillende accu’s

Klanten beoordelen ons met een:

9,2

QWIC MN7 2018
E-BIKE
� Zorgeloos fi etsen, 
 gratis servicepakket
� Award winnaar elek-
 trische fi etsen 2018

NU VOOR

 2399,-
QWIC MN7 2018

 gratis servicepakket
 Award winnaar elek-

 trische fi etsen 2018

NU VOOR

 2399,- 2399,-

Nes 162a  •  1693 CM Wervershoof  •  0228 854 013   |   Omtaplein 7  •  1771 CW Wieringerwerf  •  0227 860 997   |   Bekijk de gehele collectie op www.fi etsenstunt.nl

KOM LANGS VOOR EEN PROEFRIT 
IN ÉÉN VAN ONZE WINKELSDEALER VAN ALLE BEKENDE MERKEN!

t/m 31-03-2018 GRATIS
5 JAAR GARANTIE!

nu voor  659,- nu voor  1559,-

 

 

CDA Medemblik stelt haar kandidaat raadsleden voor 
Kandidaat 2 
 
Wie ben ik? 
Ik ben Els van den Bosch uit Andijk, getrouwd met Hans en 
moeder van 3 grote jongens. 
 
Wanneer ben je in aanraking gekomen met de politiek?  
Ik ben opgegroeid in een gezin, waar het vanzelfsprekend 
was, dat je maatschappelijk actief was. Sinds 1990 ben ik lid 
van het CDA. Ik werd kort daarna bestuurslid van de lokale 
CDA. In die positie kun je vanaf de zijlijn meekijken naar het 
werk van een raadslid, de fractie. Dit vond ik leerzaam en 
boeiend. In Andijk was ik raadslid van 1997 t/m 2005 en in 
2014 werd ik gemeenteraadslid in de gemeente Medemblik.  
 
Waarom wil je jezelf actief inzetten?  
Ik vind het belangrijk dat ik als raadslid iets kan betekenen en 
invloed heb op het beleid in onze directe omgeving . 
Bovendien ervaar ik het als  waardevol dat je als volksvertegenwoordiger goed op de 
hoogte bent en blijft van wat er onder de mensen leeft. Doordat ik actief en betrokken ben 
geweest in allerlei organisaties in het lokaal bestuur, sportorganisatie, zorgmanagement 
en schoolbestuur heb ik een breed netwerk opgebouwd en veel kennis opgedaan. 
 
Waarom kies je voor het CDA?  
Ik voel me er thuis en op mijn plaats. De kracht van het CDA zit hem in 'samen kunnen we 
meer' en 'niet de overheid, maar de samenleving'. Het CDA kiest voor de menselijke maat 
en zoekt altijd naar draagvlak. Het CDA is een brede volkspartij van gewone mensen die 
ieder op hun eigen manier een bijdrage leven aan onze samenleving. Waarden als omzien 
naar elkaar, verbondenheid, inspiratie en barmhartigheid wegen mee in de politieke 
keuzes die ik maak. 
 
Waar zet je jezelf nog meer voor in?  
Als belangstellend raadslid heb ik allerlei mensen, organisaties en instellingen bezocht. Dit 
was verrijkend en leerzaam. In mijn politieke werk heb ik hier veel profijt van.  Je hoort de 
trots van de mensen, de successen en bovendien hoor en zie je hoe wetten en regels 
uitpakken in de praktijk. 
 
Wat zijn jouw speerpunten? 
• Een sociaal hart met een bundeling aan voorzieningen in Centrum Andijk. (Project 
Lief Plekje Grond) 
• Goede zorg voor alle inwoners welke begint met luisteren. Voldoende, goede en 
onafhankelijke cliënt ondersteuning is daarbij een voorwaarde.   
• Dat eenzaamheid en schuldenproblematiek  standaard aan de orde te komen bij 
het keukentafelgesprek. 
• Ruimte voor particuliere woningbouw initiatieven.  

 
Met hartelijke groet, 
Els van den Bosch 

 

Zaterdag	 10	maart,	 d-day	 voor	 de	 korfbal	 van	 Sporting	
Andijk.	De	E1,	C1	en	B1	konden	kampioen	worden. We	
startten de middag met de E1 die het hele seizoen al bijna 
alles heel dik wint! Vandaag zaterdag 12 maart niet anders 
en ze werden met 24-0 kampioen! Daarna de C1, ze moes-

ten winnen om kampioen te worden! Erg zijn erg veel ze-
nuwen, maar na een hele spannende wedstrijd winnen ze 
met	4-3!	Knap	gedaan.	Daarna	de	B1,	tegen	het	altijd	las-
tige Celeritas. Nog nooit van gewonnen, maar ze waren 
voor de wedstrijd al kampioen, dus niks te vrezen. Maar je 

wilt	dan	toch	winnen	natuurlijk.	Hele	wedstrijd	1	puntje	
achter	maar	uiteindelijk	toch	heel	knap	7-7	gespeeld!
Gefeliciteerd	allemaal	en	op	naar	het	veldseizoen!	Foto's 
B.V.D Media/Bryan van Dokkum

Kampioenen bij de Sporting Andijk Korfbal

Leif	de	Leeuw,	gitarist	en	oprichter	van	de	
Leif de Leeuw band, won vanaf jonge leef-
tijd	 al	 diverse	muziekprijzen.	 Zo	won	 hij	
tot twee keer toe de Sena Young Talent 
Guitar	Award	(2009	en	2013)	en	werd	hij	
in 2016 door de lezers van het magazine 
‘De	 Gitarist’	 uitgeroepen	 tot	 beste	
blues(rock)	gitarist	 van	de	Benelux.	Voor	
2017 is hij twee maal genomineerd voor 
deze	 prijs;	 als	 ‘Beste	Gitarist	 Benelux’	 én	
‘Beste	Blues(rock)/country/folk	gitarist’.

Ook de band viel meerdere malen in de 
prijzen.	Zo	wonnen	zij	eind	2014	de	Dutch	
Blues Challenge en werden ze in 2015 uit-
geroepen	tot	‘Best	Band	2015’	door	de	Eu-
ropean Blues Awards. De band sleepte dan 
wel twee blues-prijzen binnen, maar zij 
laten	 zich	 niet	 beperken	 door	 muzikale	
grenzen. Meerdere stijlen, zoals funk, soul, 

roots,	fusion,	country	en	rock	zijn	terug	te	
horen in hun muziek.

Leif de Leeuw,	Gitaar:	Deed	hij	mee	aan	
de	Sena	Guitar	Awards	en	deze	won	hij 
Boris Oud,	Bas:	Met	het	Bianculli	trio	
won hij de European Jazz Award 
Britt Jansen,	Gitaar	/	Vocals:	Behaalde	
haar	Bachelor	klassiek	gitaar	aan	het	Fon-
tys	conservatorium	in	Tilburg. 
Tim Koning,	Drums:	Trots	Zildjian	en-
dorser

Deur open 21.00uur
Entree regulier:	€	7,50,-  
Entree donateur/65+: € 5,- 
Onder de 25 jaar heb je gratis entree. 
Vergeet dan niet je ID mee te nemen
Club Jazz&Pop ontvangt ook dit jaar weer 
subsidie van Fonds Podiumkunsten

Zaterdag 17 maart talentvolle bluesgitarist LEIF DE LEEUW 
met zijn BAND bij Club Jazz & Pop in Cultura

Vette blues, zaterdag in Cultura. Foto: aangeleverd
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